
De tijdschriften van de wetenschappelijke bureaus van de politie

ke partijen nemen een bijzondere positie in. 'Christen Democrati

sche Verkenningen', 'Socialisme en Democratie', 'Liberaal Reveil', 

'Idee' en de bladen verhonden aan de kleinere partijen bieden een 

platform voor het aanreiken van ideeen en het voeren van discus

sie op enige afstand van de dagelijkse politiek. Het zijn typisch 

vakbladen voor politiek betrokken 'intellectuelen'. De kwalificatie 

'elitair' is dan al snel gemaakt. Theo Brinkel sprak met ir. W.C.M. 

van Lieshout, die na het aflopen van de statutaire termijn na negen 

jaar afscheid neemt als voorzitter van de redactie van Christen 

Democratische Verkenningen, en met prof.mr. E.M.H. Hirsch 

Ballin, zijn nieuw aangetreden opvolger, over de vraag: Wat is de 

functie van een blad als Christen Democratische Verkenningen? 

I 
n hct aan het wetemchappeliJk bu

reau van 1)66 vcrhondcn 'Idee' van 

november I 99~ uitte Henk Krijncn 

rvarl 'lk Hcllrng', urtgcgcven door 

de qichting Wctcn,chZtppclijk llmcau 

Crocnl.ink<;l lunclamcrltclc kritick op 

hlader1 al' Chmtcn Democrati<;che 

Vcrkcnningcn. Het zouclcn archa.,-,chc 

tijcl,chriltcn zip1. Krijnen "Wii <;prcken 

over verlic<;gcvende bladen die worden 

Ultgcgcvcn door uitgcvcr~ die voor hct 

overige ook verlic<; lijdcn." lht zou rc

'ultcrcn in een be<;taamzekcrherd die in 

,JZtap <;U<;t ot op zrjn mrmt gemakzuch

tig lllJtikt 

Voor gem0kzucht moct icdcre redactie 

oppa<;<;en, zo waar<;chuwt Van l.ie<;hout. 

'"bar hiJ i<; crvan ovcrtuigd dat Chri<;

tcn l)cnwcrati5chc Vcrkcnningcn, dat 

uiteraard ook zwakkerc artikelcn kent, 

in hct algcn1ccn ccn tocgcvocgdc \Vaar

clc hcclt. Van l.ic5houl: "De rcdactic 

he<;chouwt het al' haar opdracht ccn 

hlad tc maken, waarin de artikelen aan 

de volgcnclc clric clcmcntcn voldocn. 

I hct rdlcctcrcn op fundamentelc poli

tieke en maatsc.happelijke vraagstukken 

op ecn verantwonrcl wetcmchappclijk 

nivcau, 

2. hct plcgen van toekom<;tgerichte ver

kcnningcn, en 

~- het vanuit een zekere cli<;tantie kri

tisch volgcn van de politiek. 

En clat aile' op ba<;i<; van de uitgang<;-
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punten van het CDA. Als de redactie 

aan deze opdracht weet te voldoen, zal 

zij hepaald nict in de vallopen van ge

makzucht. Aan die criteria mag het be

lcid van de redactie worden heoor

deeld. Dat doet zij trouwens zeit ook 

met de nodige regelmaat. Als ik denk 

aan zomernumnH:Ts, zoals in 1993 over 

de waargenomen tcchnocratische ten

densen in het CDA en het gezinsnum

mer van afgelopen zomer, artikelcn 

over het functioneren van de parlemen

taire democratic, de socialc wetgeving, 

dan staat Christen Democratische Ver

kenningen er hepaald niet slccht voor." 

Nieuwe fase 
Buitenstaanders valt het op dat Chris

ten Dcmocratische Verkenningcn rela

tict sterk is gcricht op ontwikkclingen 

hinnen het CDA. Het speelt ecn rol in 

de 'cementering' van het denken in de 

partij en is sterk op waarden georien

tecrd (Idee, november I 994) Blijkens 

het redactiestatuut wil het tijdschrih 

een kritisch-solidaire opstelling ten op

zichte van het C:DA innemen. ccn ge

werenstunctie vcrvullen binne11 de 

christen-democratie. Slaagr Chri'>ten 

Democrarische Verkenningen in die 

rol" 

Hirsch Ballin. die er de nadruk op wil 

leggen dar de 1deeen en wensen van de 

scheidende en de aantredende voorzir

rer "hetzelfde spoor volgcn", gaat kurt 

terug naar de voorge:,chiedenis Hirsch 

Ballin "Ais parti) is het C:DA jonger 

dan \)66 Als '>troming is de chri:,ten

democratie vee\ ouder. en werd zij in 

het denkcn gekenmerkr door eenheid 

in verschcidenheid. Christen Democra

tischc Verkenningen is opgericht met 

de tus1e van ARI', C:HU en KVP. en dl!', 

het samenbrengen van Antirevolutio

nairc Staatkunde, Christeli)k Hisrorisch 

Tijd-,chrilt en l'oht1ek Perspecticf. De 

eerste jaren stonden vanzcllsprckend in 

het teken van het verkenncn van het 

gemccnschappelijke in hct gedachte

goed Dat bedrijf is afgesloten. Chri'>

tcn Democratischc Verkenningcn is 

een nicuwc fa~e ingegaan. Wat n1ij 

daarin opvalt is dat cr een grotcre 

plaats wortlt ingeruimd voor ideeenont

wikkeling" 

Bij de kritiek op bladen als Christen 

Dcmocratische Verkenningen plaatsr 

hl) twee kanttckcningcn. Hir-;ch Ballin 

"Ten ecrste wordt her gedrag van men

sen in belangriJke mate bepaald door 

de verwachtingspatronen die ziJ hcb

ben. Dat geldt ook voor her leesgedrag 

Wannecr Christen Democratische Ver

kenningen te weinig gclezen wortlt 

kunnen ten onrechte vc1oroordelen in 

stand hlijven. Daardoor ontgaat hun de 

kritische tunctie van het tijdschrih, zo

als ten opzichte van de technocratie ol 

het gezinshelcid. en \ijkt het alsof de 

betekenis van het blad voor de politiek 

van alledag heperkt is. Daar is wat de 

redactic hetrcft aandacht voor nodig. 

Ten tweede is er in onze gelederen nog 

steeds een soort van angst voor de in

houdelijke controver<,e. I\ len test elkaar 

op mcrktrouw. Het blad zou zich moe

ten manilcsteren door moed. ook 111 het 

publiccren van dingcn die gcen gc

mecngoed zijn in het CDA. De lezer 

zal moeten leren dat war 1n Christen 

Democratische Verkenningcn staat. 

niet noodzakelijk het standpunt be

hocft te zijn van de parti) De artikclen 

hoeven daarmee niet minder intere.,sant 

te zijn" 

Dat gcldt ook voor lezers buitcn de ei

gen kring, vult Van Licshout aan. 

'Tijdschrihcn als het onzc kunnen hii· 

dragen aan de ontwikkeling van inzich

ten. nicuwe ideecn in omloop brengcn 
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en tockonl~tvcrkcnningen plcgcn, die 

bredere hctckcnis hchhcn dan voor de 

(])A-politick aileen. Door hijvoor

heeld artikelcn tc p\aatq:n 

ovcrheid geregc\d. De manier waarop 

dit kahinet met artikcl 23 omgaat wordt 

gekcnmerkt door cen zekere vcrmen-

ging van de positic van en 

waar wcrkgcvers en wcrk

nenlcr..., vocding in kunncn 
Van Lieshout: Er is 

verantwoordelijkheid voor 

openbaar en bijzonder on

derwijs Het kabinet tilt 

bepaalde verantwoorde

lijkhedcn, die tot nu toe 

op ccntraal politick niveau 

vindcn." 

De nicuwe tase waarin 

Christen Democratischr: 

Verkenningcn verkecrt. 

vraagr, aldus Hirsch llallin, 

om ccn grorr:re plaats voor 

ideccnontwikkeling ln d1t 

tcgen dr: achtcrgrond van 

het C:DA dat oppositic 

voor bladen als 

CDV een overvolle 

agenda die niet zo 

snel zal worden 
waren gcpositioneerd, 

naar hct niveau van de ge

mecntcn. Dat mag prach

tig \ijken om tot prakti

schc oplossi ngcn te ko-

opgepakt door 

andere instituties. 

vocrt tcgcn r:en paars kahinet dat wei is 

omschreven als de "ultiemc pacilicatie". 

Aile inzichten en ideccn die naar vorcn 

worden gehracht, lijken he,preckhaar 

Ook thr:ma\ die het CDA in hct pu

hliekc dchat aanlcvcrt. Fen vcelheid 

aan planncn en voor<,tcllcn doct in hr:t 

puhlieke dchat de ronde Is hct nict hij

zondr:r moeili1k om daarin et"n va<,te 

liJn aan te houden~ 

Van Lie,houL "Ais het gaat om cen 

keuze tu<,sen het aanhouden van vaste 

uitgangspunten waaruit jc politieke op

lossingen kicst, of het Iaten varen er

van, hch ik een voorkcur voor het eer

ste. lk wil niet kiezcn voor een 

pragrnoti~n1c woarin icdere din1cn~ic in 

de ti1d onthrr:ckt. llitgangspunten van

waaruit Je de politick op langerc rcr

mipl heoordcclt, zijn wat hctrcft hr:na

ckringswiJze niet onvcrander\ijk in de 

ti)d. Maar zij gcvcn wei een richtsnocr 

aan je dcnkcn r:n daardoor ccn 'otuk 

consistcntic in hr:t hclcid. len duidelijk 

voorhccld daarvan is de hr:oordeling 

van de manicr waarop het paarsc kahi

net met artikcl 2 3 van de Crondwet 

omgaat. Hicrin wordt de vrijhcid van 

richting en inrichting von hct ondcrwij<., 

en de vcrantwoorckliJkhcid van de 

men in de huidigc poli

tick. Maar ik vrecs dat het ertoe leidt 

dat een aantal hcldcrc uitgangspunten 

die wij hehhen gehad ten aanzien van 

de vcrhouding van de 'otaat ten opzich

te van de burger inzakr: het ondcrwijs 

in hct gcdrang komc11" 

Hirsch llallin: "Daarmec wordt duidc

lijk dat we in ecn heel crucialc en ri'>

kante tase zitten voor de politick in on

ze samenleving. Die politiek wordt 

door een veelheid van ideeen en ideet

jes gevocd, die aile voorzicn in de bc

hoeftc aan intormatie. Maar het zijn al

lemaal druppels informatie en 

meningen. Als gcvolg van de mist die 

door a\ die druppe\<, wordt opgeroepen 

raken we hct zicht over de grotere af

stand kwijt. Om in die situatie te kun

ncn tunctionercn r:n gelegitimccrd te 

zijn zal ccn politieke partij gedragen 

mocten worden door idr:alen. Voor mij 

zijn dat her ondr:r<.teunen van de in de 

~an1enleving aanwezigc po~itieve 

krachten, her be<ochermcn van hct 

kwetsbare en het in <otand houden van 

een lange tcrmijn vi'>ie. We hchben de 

taak om dat concrr:er te maken. Wat 

hctrdt onderwij'>: Dat i<o meer dan ai

leen maar het voorzien in prakti.,che in-
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<,trumcntcn in het Ieven van allcdag. In 

die geest denk ik dat cr ccn missic ligt 

voor het type werk dat we in de rcdac

tie te doen hehhen " 

Rotsachtige bodem 
Voor de politick van allcdag bn ccn 

hlad als Christen l)cnwcratischc 

Vcrkcnningcn onmisbaar zijn, al zal het 

de nodige barricres moctc11 zicn tc 

ovcrwinncn. Hct is nict ccnvoudig om 

inzichten en idcccn wortel te Iaten 

schieten in "de rotsachtige bodem van 

hct dagc\ijhe politieke hedri)i". zoals 

Hirsch Ballin het omschrijlt Hirsch 

Ballin "De pohtici van her C:DA. de ka

mcrkden en voorheen de mini'>le1·s en 

staatssccretarisscn ziJil de frontstrijde1·s. 

FrontstriJders ziJil zich nict altl)d hc

wust van de noodzaak van de logistieke 

aanvocr. waardoor hun <,trijd in de 

voorstc gclcdcren mogeliJk wordt ge

maakt. In de politick hc-,taat die logis

tleke aanvocr uit idcccn, hruikharc in

zichtcn en pohtit·k-vrie;ldschappelijke 

kritick. Dcsalnicttcmin is cr nu ccnmaal 

ccn qcrkc nciging in de politick om 

zich op de frontstrijd zclf te concentrc

rcn. Ook 111 de mcd1a zijn stcrke tcn

dcnscn Zlanwczig waardoor dit clement 

nogal eens de overhand kri)gt" 

Dat is een risbntc ontwikke\ing, mee11t 

Hirsch Ballin. wa;u de politick z1ch van 

hcwust moct ZIJil. Hir-,ch Ballin "De 

politick moet zich nict Iaten dcgradc

rcn tot ecn schouwtoneel van mcnsen 

die clkaar in de weg zitten ol tot hct 

vaardig on1gaan met inqnlnlcntcn von 

macht. In plaah daarvan moct de ci

gcn\ijke roeping van de politick voorop 

hliJvcn <,taan, nameli1k de mogelijkheid 

om het gocclc in de <,amenlcving tc 

stcunen. hct kwctsharc tc hcschermen 

en tegenwichten op tc nchtcn tcgcn 

het ongebreideld navolgen van elgen

beiJng Als je in dat Iicht de politiekc 

strijd beschouwt a\-, rcpresentatic van 

de di-,uiSsie over ideecn hetrellcnde hct 

algemeen heiJng. kom je tot ce11 heel 

Dndcrc waardcnng van hct wcrk van 

weten.,chappelijke illStitutcn en hun 

tiJdschriften en de wi1ze waarop zi1 

Van Liesbout: "Christen Democratische Verkwnim}en kriy!)l pas uertrouww Jl!WnJJate 
het heter in sl1lill is auteurs van top11iueau !lilll tc trekkw." Cfoto H1111s HordiJk) 

C llV 12% 



zorgdragcn voor de logi'-.tickc aanvocr 

va11 icleecn en inzichtcn. lk pleit cr clan 

ook voor om <;ub-;idlc' nict aileen maar 

ongcordcnd tc r1chtcn naar politickc 

parti [en die immcr' <;tcrk gcneigd zijn 

om het helang van de <;lritd 111 voor<;te 

gelcdcre11 voorop le <;tcllcn. lk hen cr

van ovcrtuigd Jat cr gocdc garantic'-. 

nodig zijn om crvoor tc zorgcn dat ook 

hct wcrkcn aan de idcclc inlra<;~ructuur 

linanuccl mogelqk blijlt" 

i'-:u kriJgt het dagelqbe politieke bc

drijl te maken met een enom1e hoe

veelheid 1nlormatie Hoc zou ec11 tiJd

-;chntt al, C:hn,tell Democrati,che 

Verkcnningen daar doorhccn kunllt.'n 

hrckcn alvorc11<; het ii/Jcr/JoufJ/ op de 

rot<;achtige hodem terccht bn komcn' 

Van Lie,hout: ''lk hc,chouw datal, ecn 

kemopgavc ( )p de ec-r<;~e p!Jat-; nwe

ten WIJ 011' ITJii-;eren dat wij 1-clat1d 

lllindcr '-.lllLC'-.Vo] Zilll 01'-. hct gZlZlt 0111 

de \TJag ol de 1nlorn1Jtie die WIJ h1cden 

de grocpcn hcrcikt drc wri op hct oog 

hehhen ( )p de tweedc plaah 1' de aJil

gchoden inlormat1c doo1- een lndividu

elc poii!ILLI' ol lx·quurdcr niet mccr tc 

vcrwcrken Dar 1<; n1et aileen cen p1·o

hlcem voor de politick, maar voor de 

helc maat,chappi[. lk heh i11 de atgelo

pen vqlt1cn iaa1· nauwcliik' mecr ccn 

politicu' ontmoet die echt tqd heclt. Je 

worclt r ngl''-.l h rev en 1 n ccn 0gcnda en 

h1i het begin van het gc<;prek worclt 

mee<;~al gczcgd dar h11111Cn ecn halt uur 

de volgende at,praak alwccr aan de 

hcurt i' Natuurlqk her dageliJk-;e poli

tickc hednd i' vaak heel concrcet en te

vem complex maa1· de rdlcctie van de 

pol1tiu1' op datgcne waar hq ol ZIJ n1cc 

hczig i' hcdt er naar mip1 idee <;tcrk 

onder tc I i jdcn." 

I )e pol1ticu' zou de tijd moctcn hchhen 

voor rellcctie, aldu, Van Lie,hout "Het 

lict'-.1 ook tcgcn de achtcrgrond van ccn 

hredere vi<;le op de ontwikkelingcn. 

Wat Je zou willen i' dat de politicu<; de 

gclcgenheid hlijll hehhen om zich te 

oricntcrcn op de ontwikkelingcn die 

zich in de maahchappij mogelijk zullen 

voltrckken. Natuurlijk valt nooit en te 

nimmcr in concrete hcelclcn aan tc ge

vcn hoc de maatschappij er over viJfcn

lwintig 1aar zal uitzien. Dat he-;taat 

niet. Maar hct moet wei mogelijk zijn 

dat in wetenschappcliJke toekom<;tver

kenningen - ik hlijl her zo toch maar 

110emen - de handhreedtcs worden 

aangegeven. waarhinnen ontwikkclin

gen op belangrijkc maahchappclijke 

tcrrcinen zich zullen kunncn voltrck

ken. In her biedcn van die mogelitkheid 

tot visle-ontwikkeling voor politici, be

-.;tuurdcr'-. 111 grotc organi'-.Jtic<,, wcrkgc

ver'. wcrknemers. 'pelcn de organen 

van de wetcmchappel1jke inst1tutcn een 

helc grote rol." 

Breder blikveld 
I loe kun Je op ecn gcgeven ogcnblik 

de doclgrocpen bereike11. niet aileen 

matericel - in de zin dat Chri<;ten 

Dcmocrati"hc Vcrkenningcn hi) hen 

in de brievcnhu-, valt -, maar ook op 

zodanige wijze dat zij de artikclcn ccht 

tot zich ncmen7 Van I .icshout bc

schouwt dat up de eer-;te plaah als ecn 

uitdaging voor de rcdactic zelf Van 

Lic,hout- "Voor miJ i' door-;laggevend 

ol Christen Democratische Verkc11n111-

gcn in '-.taat i'-. op topnivcau auteur-.; aan 

te trekkcn, die Jlli'>t in her lange tcr

mijnheeld nieuwc idcecn kunncn aan

hrcngcn, '-.Jmcnhang kunncn Iaten zien 

en de con<;cquentics van hepaalde uit

gang,punten hcldcr aa11tonen. Wij heh

hcn dat 111 het vcrleclen hi) een beperkt 

aantal artikelc11 zonckr mcer kunncn 

vaqqellcn. C:hri'>len Democrati,che 

Verkenningcn kri)gl pas vertrouwen 

nourn1atc hct hctcr in c.taat is auteur'-. 

van topniveau aan te trekken. Dan zal 
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ook de polit icus belan gste lling krij ge n 

voor de a rti ke le n. En ni et all ee n de 

CDA-po litic us. Want , hoezeer wij ze lf 

va nuit de uitgangspunte n va n he t CDA 

gegrepe n z ijn , laten wij o ns blikve ld 

vooral br~de r richten ." 

De ni euwe redacti evoorzi tter voe lt z ich 

sterk aangesproke n door die ste lling. 

Hirsch Ba llin : "Ik zi e dat als dé op

dracht voor o ns in de redactie. We 

moeten artike le n en auteurs va n een zo

danig ni vea u z ie n aa n te trekken , dat 
1 

C h riste n Democra ti sche Verken ningen 

nog meer een blad word t dat je ge lezen 

moet he bben. Dat mag ve rvo lge ns best 

kritische react ies oproepen. Het zou 

raar z ij n als dat ni et zo was. Maar ee n 

en ander moet we'l zó stimule re nd z ijn , 

dat dege ne die he t niet heeft ge leze n 

de behoefte heeft om het z ich o nmid 

de llijk te laten verte ll en, of om alsnog 

het b lad ter hand te neme n. M isschi e n 

moeten we in die z in ook ee ns kijken of 

Christe n Democratische Verke nnin gen 

same n met de t ij dschriften met een ver

gelijkbare taakste lling, zoa ls Socialisme 

e n De mocrati e , Liberaa l Réve il e n Idee , 

de bere idhe id zouden kun ne n o ntw ik

ke le n o m e lkaars lezers op derge lij ke 

artike len te atte nderen. We zouden met 

co ll ega's- redacteuren het ges prek moe

ten aa ngaan over de vraag of we niet 

geza me nlijk ee n rubri ek zouden kun

nen inri chten, waa rin ee n korte same n

vatt ing staa t va n wat er in de andere 

tijdschrifte n aan artikele n van ve rgelijk

bare kwalite it is o pgenomen ." 

Van Li eshout: "Ik zou ee n verkenning 

va n deze moge li jkhe id b ijzonder toe 

juiche n, omdat z ij ee n dub be le funct ie 

li jkt te ve rvull e n . Op de eerste pl aats 

namelijk , o mdat po liti c i op die mani er 

de mogelijkhe id word t ge bode n o m op 

mee r sys te mati sche wijze kennis te ne

me n va n me nin ge n in andere partijen , 

waar ze a nde rs gewoo n de tijd ni et 

voor zouden hebbe n. Maar bove ndi e n 

wordt v ia deze aanpak de kans vergroo t 

om- wat wij zo graag will e n - de di s

cuss ie ove r e n de reflectie op de maat

schappelijke werke lijkhe id beter te voe

re n. Dat betekent natuurlijk wel dat w ij 

ni et te krampach ti g moeten zij n in de 

beoo rdelin g va n de v isies die daar da n 

ve rko ndi gd worde n. Zolang b ijdragen 

conseq uent zijn e n va n verantwoord ni

vea u, moet er ruimte in o ns blad voor 

z ijn. Als er zake n in staan , waa r he t 

C DA va nuit z ijn uitgan gspunte n e rnsti

ge probleme n mee heeft , dan zal dit ty

pe artike le n ook alt ijd moeten leide n 

tot ee n reactie. De redac tie moe t er dan 

voor zorgen dat ook di e react ie va n 

hetze lfde niveau is als het eerste in

ga ngsa rtikel." 

De concurrentie 
D e redacties va n de wete nschappelijke 

tijdschrifte n va n de politi eke partij e n 

zij n in dat o pzich t eerde r co ll ega's da n 

co ncurrente n. In hoeverre z ijn de o pi

niepag in a's va n de grote dagb laden ee n 

serieuze vorm van concurrent ie gewor

den voor ee n blad als C hri sten Demo

cratische Verke nn ingen? 

Hirsch Ba llin : "Een aa ntal dagblade n 

heeft bepaalde tijdschri fte lementen in 

zich opgenome n. Daaronder va lt ook 

he t biede n van ee n platform voor soms 

in teressante di scuss ies ove r politieke en 

maatschappel ijke o nderwerpe n di e ve r

der re ike n dan de actuali teit va n de 

dag. En toch is er ee n verschil met wat 

wij doen. Artikelen op de opi ni epagi

na's moeten , naar de formu le va n de be

treffende redacties , op ini ëre nd z ijn , e n 

li efst controvers iee l. Dat is ee n begrij

pe li jk ve rl a nge n. Dat streve n wij ook 

na , maar wat wij doen is nog iets meer. 

Wa nt ee n tijdschrift als het o nze moe t 

als het ware de voedingsbode m z ijn va n 

de di scussies op de opin ie pag ina's, in 
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Hirsc!? Ballin: "Christen Demoera ti sein Verkenningen is een nieuwe fase ingegaan. 
Wa t mij daarin opualt is dat er een grotere plaats wordt ingeruimd uoor ideee·n-
on twikkel ing." (foto Dirk Hol) 

plaats van o mgekeerd . Ook in de argu

me n tat ie , in het biede n va n fe itelijke 

informati e, in de gedege n uitwerking 

erva n. Daar li gt de z in va n de weten

schappe lijke pretent ie, die w ij er te

rech t op na houde n. Dat is he t ve rsch il 

met de o pini e pagin a's. H et za l in de 

praktijk beteke ne n dat w ij af en toe ar

tike le n o p de o pini epagina's zu ll en z ien 

ve rschijne n, waarva n de meer vo lledige 

en beargum enteerde ui twerkin g te vin 

de n is in de eerstvo lgende a fl evering 

va n Christen Democrat ische Verken-

nm ge n. 

Op het mo ment dat zou blijke n dat ar

ti ke le n in de dagbladen zoude n vo l

doe n aa n de be hoefte n aan in format ie , 

die op de ve rschill ende ni veaus aanwe

z ig z ijn , dan is de conc lusie voor o ns 

o no ntkoom baar, slui t Van Lieshout 

daarb ij aa n. "Maar", zegt hij "ik ve r

wach t dat in de komende tijd he lemaa l 

n iet . Zolang wij o p hoog niveau eye-ope

ners te n aanz ie n va n bepaa lde ontwik ke-
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Jinge n kunn e n bieden , e n deze in sa 

menh ang kunnen brengen - wan t dat 

laatste is iets waa r een co m plexe maat

schapp ij heel vaak mank aan gaat- dan 

zu ll e n wij eerder de in formatievoorz ie

ners va n de dagblade n en de podiumar

tikelen zijn , dan o mgekeerd" 

Verder kijken 
Verkenne nd o nderzoek wo rdt niet al

leen verri cht door de wetenschap pe lij 

ke bureaus va n de politieke part ije n e n 

de daaraan verbo nden tijdschr iften. 

Ook inste llingen als he t Ce ntraa l 

Planbureau, het Soc iaa l e n C ultureel 

Planbureau, de Wete nscha ppe lijke Raad 

voor het Regeringsbe le id worde n ge

z ie n als pl atforms voor ideeë nontwik

ke lin g e n be le idsadviserin g. Toch wor

den deze in stanties ni et als con 

CUlTente n gez ie n. Wat betreft hun ve r

houding tot een blad als C hristen De

mocrat ische •Ve rke nninge n ge ldt, a ldus 

Van Lies ho ut , he t o mgekeerde als wat 

over de op ini epag in a's in de dagbladen 
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Hirsch Hollin "Christw DemocratisciJe Verkenningm is een nieuwe j11sc i111je_{}cwn. 
~V11t tnij daan11 otmalt is dater ec11_yrotm ploats tPonit im;eruimd uoor idceeil-
onl!Pikkeli1ll}" (Jato /)irk 1/o/) 

rlaats van omgekeerd. Ook i11 de argu

mcntatic 111 het hicden van kitclijkc 

1ntorn1atic, in de gcdcgcn uitwcrklng 

crvan. Daar l1gt de z1n van de wcten

scharrclqke rretentic. d1e wiJ er tc

recht or na houden. Dat i-; het verschil 

met de oriniepagina's. Het zal in de 

rraktijk bctt:kcnen dat wij af en toe ar

tlkekn op de orinieragina'o; zullen zien 

vcrschijnen, waarvan de mccr vullcdige 

en hcargunlcntccrdc uit\vcrking tc vin

den is in de ecr<;tvolgendc atlcvcring 

van C:hri<;ten Democrat1sche Vcrken-

n1ngcn' 

Op het moment dat zou bli,kcn dat ar

tikekn in de daghladen zouden vol

doen aan de hchodten aan inlormatie. 

die or de verschilknde niveaus aanwc

zig ZIJn, dan " de conclusie voor om 

onontkoomhaar, sluit Van Lieshout 

daarhiJ aan. "tv1aar", zcgt hij "ik ver

wacht dat in de komende tijd helemaal 

nict. Zolang wiJ or hoog nivcau ryr-ofle

llrr\ ten aanzien van hcpaalde ontwikke-

l1ngcn kunnen hicde11, en deze in <;a

menhang kunne11 hrengen - want dat 

laatste is iets waar ccn comrkxe maat

schaprij heel vaak mank aan gaat- dan 

zullen wij ecrder de informatievoorzie

ncr<; van de dagbladcn en de podiumar

tikekn zijn, dan omgekeerd" 

Verder kijken 
Vcrkennend onderzoek wordt niet ai

leen verricht door de wetenschappelij

kc bureaus van de politieke partijen en 

de daaraan verbonden tijdschriften 

Ook instellingen als hct C:entraal 

Planhureau, hct Sociaal en Culturecl 

Planhurcau, de Wctenschappelijke Raad 

voor het Regeringshelcid worden gc

zien als platforms voor idcccnontwik

keling en hclcidsadvisering Tnch wor

den dcze instanties nict als con

currenten gezien. Wat hetreft hun vcr

houding tot cen hlad als Christen Dc

mocratischc .Vcrkenningen gcldt, aldus 

Van Lieshout, het omgckccrde als wat 

over de opiniepag1na's in de daghladen 
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Van Lieshout: "Hun puhlicaties zijn 

weer een uitstekende basis voor ons om 

auteurs uit tc nodigcn om bcpaalde on

derwerpen in verkennende, reflecteren

dc en bediscussicrendc zin aan de orde 

tc stellen. In dat opzicht ben ik er voor

alsnog zeker niet van overtuigd dat de 

rapporten van organen, die op een be

paald terrein onderzoeksresultaten pu

bliccren, ccn gcvaar zoudcn zijn voor 

Christen Democratische Verkenningen 

Aileen op het moment dat wij er vanuit 

onze doelstelling niet op weten te re

ageren, als wij maatschappelijk gezien 

geen partij voor een adequate stelling

name zouden zijn, dan wordt dat ge

vaar wei levensgroot. Dan moeten wij 

ons atvragen ot wij wei aan de opdracht 

hebben voldaan waar wij voor staan." 

Hirsch Ballin: "Het is basismateriaal, 

zeker, maar tegelijkertijd moeten wij 

ons altijd realiseren dat het werk van 

dit soort imtituten ook be-

len is in te pa"en. Laat ik ecn voor

beeld geven. In de rekenmodellen met 

betrekking tot sociak zekerheid en 

werkgelcgenheid ligt impliciet besloten 

dat je met instelhare variabelen moet 

kunnen werken. lnstelbare variabelcn 

zijn bijvoorbeeld de premiedruk, de 

ontwikkeling van het uitkeringsniveau 

in verhouding tot de lonen, enzovoorts. 

Als je berekeningen niet rond komen, 

ga je hijvoorheeld de AOW als variabe

le anders instellen, om maar eens iet<, te 

noemen. 

Zo werken de rekenmodellen. Echter, 

in het Ieven van mcnsen tellen andere 

waarden, zoals betrouwbaarheid van de 

overheid, rechtszekerheid, levensver

wachtingen. En die verschillen ook 

weer naar gelang de levemtase waarin 

mensen verkeren. Dan is de boodschap 

voor een scholier die zich moct instel

len op werkkringcn, die flcxibeler zip1 

qua werktijden en contractduur dan die 

hij van de verhalen van 

paalde beperkingen kent. 

)uist omdat dergelijke in
Hirsch Ballin: COY ziJn ouderlijk huis heeh 

gehoord, een andere dan 

stanties werken onder het moet zich 
juk van technisch-ratione

le neutraliteit, worden be
manifesteren door 

een bericht aan gepensio

neerden, dar ziJ zich op 

een tlcxibelcr AOW-ni-

paalde aspecten van maat moed, ook in het vcau zouden moe ten in-

schappelijke 

ontwikkelingen over het 
publiceren van 

stellcn. In de bcperktc 

taakstellingen en modellen 

van die andere institutcn 

wordt met dergelijke over

wcgingcn gccn rckcning 

gehouden. Wij moeten dar 

hoofd gezien Hoc de po dingen die geen 
litick daaronder kan lijdcn, 

kan ik uit eigcn ervaring 
gemeengoed zijn in 

vertellen. In de periode die het CDA. 
ik aan de frontlinie heb 

meegemaakt, was er een soort geobsc

deerdheid door de cijfers van het 

Centraal Planbureau. Dat wil niet zcg

gen dat die cijfcrs niet deugen, maar 

wei dat die cijfers in hun beperkingen 

moeten worden gezien. Zij betreffen 

immers aileen datgenc wat in de regis-

tratie gemeten kan worden, en wat in 

de voorspellingstcchnieken en model-

wei doen." 

Van Lieshout: "Zoals voor de helc we-

tenschap geldt. gcldt ook voor dcrgelij

kc instituten dat hun werk niet waarde

vrij 1s. Daar ligt de redcn om hen 

kritisch te volgen Ook bij sociaal-we

tenschappelijk onderzoek worden keu

zcn gemaakt. En die keuzen, alsook het 

vervolgondcrzoek op basis van die aan

names, kunnen op zichzclf wetcn-
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schappclijk volstrckt verantwoord zijn. 

Maar juist ccn hlad a!-; Christen De

mocratischc Vcrkcnningen kan ccn 

heel helangrijkc rol <,pelen in de kriti

schc heoordeling van de uitgangspro

hleem.,tellingcn. In een rapport van de 

Wetcmchappcli)ke Raad voor het 

Rcgeringsbcleid (WRR) over de jeugd

cultuur, op zichzelf een indrukwekkcnd 

werk, zijn er toch elcmentcn, waar je 

als Christen Denwcrati-.chc Vcrken

ningcn ol als orgaan van de andere we

tenschappelijkc bureaus vraagtekens hij 

kunt zetten. Aan puhlicatics op hct ter

rein van hasisvorming, zoal' die in de 

WRR zijn gemaakt, liggen uitgangs

puntcn ten grondslag die consequent 

worden doorgctrokken, maar die op 

zichzclf vanuit een algemeen wcten

schappclijkc hcnadering van maat

'>chappij en politick ter discussie moe

ten ~taan " 

Wctemchappclijkc bureau'> van politie

ke parti)cn kunnen vcrdcr kiJkcn, om

dat zij werken op basts van waarden en 

idealcn, mecnt Hirsch Ballin "Dat here

kent dat de houding waarrnee wordt 

gcwcrkt en geschreven in de context 

van een tijdschrift als het onze, niet een 

engcre of heperktcre i<>, zoals men vaak 

dcnkt, also/ je sommigc dingen niet zou 

mogcn ztcn of waarnemen. ]uist de aan

wczighcid van waardenorii'ntaties en 

politiekc ideakn kan hevrijdcnd wcr

ken. I )aardoor kijk je vcrdcr dan de '>0-

ciaal-weten<,chappcliJkc modellen. In 

het voorhecld van zo-even: de waardc 

van rechtszekerhctd zit niet in de mo

dellcn van het C:entraai I'Ianhureau ver

disconteerd, of hoog'>tens als een hin

derliJke randvoorwaarde. Het basisver

trouwen in de .;;an1cnlcving nog vccl 

minder." 

DergeliJke waarden, die niet in de soci

aal-wetenschappciijk modcllcn worden 

opgenomen, zijn tcgelijk een wezenlij

ke factor in de beoordeling van de con

clusies die in de rapporten worden ge

trokken. Van Lieshout: "Op dat terrein 

is er voor bladen als Christen 

Democratische Verkenningen een over

voile agenda, die niet zo heel snel zai 

worden opgepakt door andere institu

ties." 

Drs Th Il.FM. llri11kcl is stafmetletl'rrker va11 

hel Wetenscha~~rlijk lrrstituut IJoor hct CDA c11 

oud-redactie>ecretaris van Christe11 Dcmocmli

sche Verkermiru]m. 
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